
 

             
 

   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น มี
คณุสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมี นางพิสมยั  บณุย
เกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ร่วมกบั นายเจน  วองอิสริยะกลุ 
และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีการประชมุรวม 5 ครัง้ 
และหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้

 

 การสอบทานงบการเงิน  สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําไตรมาสและประจําปี 2562 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ มีการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 การสอบทานใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ มีการป้องกนัการทจุริตและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้

ติดตามผลการตรวจสอบระบบงานตา่งๆ ให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็วา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  รวมทัง้พิจารณาและประเมินผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในให้มีประสบการณ์ ความรู้ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ี 

 การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทน โดยพิจารณาถงึความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็น

อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยแต่งตัง้ นางสาวสลุลติ  

อาดสวา่ง จากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 มีค่าตอบแทนรวม 8.8 

แสนบาท 

 การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รวมทัง้รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็ว่าการทํารายการตา่งๆ ของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท  มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

 การสอบทานการบริหารความเสีย่ง ติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุความ

เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของหนดบริษัท 
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอยา่งครบถ้วน เป็นอิสระ ไมมี่ข้อจํากดัใน

การรับข้อมลู มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  มี

การจดัทํางบการเงินถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีการปฏิบติัตามระเบียบข้อกําหนดและกฎหมายตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บข้อบกพร่องหรือสิง่ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั 

 

 
นางพิสมัย  บุณยเกยีรติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ



 

การตอตานการทุจริตและการควบคุมภายใน 
 

การตอ่ต้านการทจุริตเป็นนโยบายสําคญัประการหนึง่ของบริษัท  ซึง่นอกจากจะสร้างจิตสํานึกเพ่ือเป็น
บรรทดัฐานในการปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัแล้ว  บริษัทได้จดัให้มี
กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายใน  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทาน  เพ่ือ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยบริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. กําหนดจรรยาบรรณพนกังานเพ่ือเป็นคูมื่อมาตรฐานสําหรับพนกังานในการประพฤติตน  โดยมุง่เน้นเร่ือง
ความซ่ือสตัย์  คณุธรรม  ความเช่ือถือได้และปณิธาณสูค่วามเป็นเลศิ 

2. ทบทวนระเบียบปฏิบติัการจดัซือ้ จดัจ้าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายและสัง่ซือ้ 
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนกังานต้องไมก่ระทําการใดอนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สนิ

ผลประโยชน์เพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ 
4. จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนกังานในเร่ืองกรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน

เพ่ือการบริหารความเส่ียง 
5. กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองและเร่ืองท่ี

ได้รับแจ้งจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการซึง่จะพิจารณาอยา่งเป็นธรรม 
 

ในปี 2562 ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  และการ
ดําเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกบักฎหมายหรือข้อกําหนด  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต่
อยา่งใด   

 
 

นโยบายการควบคุมภายใน 
 

บริษัทมีความมุง่หมายท่ีจะสร้างและคงไว้ซึง่ความเช่ือมัน่ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  และยดึมัน่ท่ีจะ
ดําเนินการในฐานะพลเมืองท่ีดีของสงัคม  โดยพนกังานทกุคนมีฐานะเป็นผู้ปกป้องช่ือเสียงและรักษาเกียรติภมิูของ
บริษัท  ด้วยการดํารงไว้ซึง่มาตรฐานสงูสดุของวิชาชีพและการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจรรยาบรรณดงันี ้

 
1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อนัเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท  ไม่ว่าจะเกิด
จากการติดต่อกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท  เช่น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งขนั  หรือใช้โอกาส
หรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเร่ืองการทําธุรกิจท่ี
แข่งขนักบับริษัท 



 

 พนกังานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งขนัของบริษัท  ในกรณีท่ีพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อน
การเป็นพนกังานหรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปในทําธุรกิจนัน้หรือได้โดยทางมรดก  พนกังานต้อง
รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ 

 บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีคุ้มครองหากมีการ
ละเมิดการรักษาความลบัทางธุรกิจ 

 

2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท  
 พนกังานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เส่ือมเสีย  สญูหาย

และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มท่ี  และไม่นําทรัพย์สิน
ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

 ทรัพย์สินดังกล่าว  หมายถึง  ทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน  เช่น  สังหาริมทรัพย์  
อสงัหาริมทรัพย์  เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ  เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ  ตลอดจน
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  เช่น แผนธุรกิจ  ประมาณการทางการเงิน  
ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 

 พนักงานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเป็นความลบัอย่าง
เดด็ขาด 

 

3. นโยบายการให้หรือรับของขวญัหรือการบนัเทิง 
 พนกังานย่อมไม่เรียก  รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน  สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ เก่ียวข้อง

ทางธุรกิจกบับริษัท 
 พนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยม  โดยการรับของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผล

ตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ 
 ของขวญัท่ีได้รับควรเป็นสิง่ท่ีมีคา่ไมม่ากนกั  และไมค่วรเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด 
 หากพนกังานได้รับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากผู้ เก่ียวข้อง

ทางธุรกิจกบับริษัท  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ทราบ 
 การให้หรือรับของขวญัอาจกระทําได้หากทําด้วยความโปร่งใสหรือทําในท่ีเปิดเผย 

4. นโยบายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมลูภายใน  
 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูภายในหรือให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ใน

การซือ้ขายหุ้นของบริษัท 
 บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน  หรือ

เผยแพร่สถานะของบริษัท  รวมถึงข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ  และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชัว่โมง  
ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 

 

5. นโยบายควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
 ฝ่ายจัดการของบริษัท  มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันต่อเวลา  ทัง้งบการเงินสําหรับปีและสําหรับไตรมาสซึ่งจัดทําและนําเสนอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



 

 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

 ปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริตอย่างสุดความสามารถ  และดําเนินการใดๆ ด้วย
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

6. นโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึสถานภาพขององค์กรสม่ําเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ในด้านบวกและลบ  ด้วยเหตผุล

สนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 
 

7. นโยบายในการปฏิบติัตอ่ลกูค้าและคณุภาพผลติภณัฑ์ 
 ส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้าภายใต้เง่ือนไขท่ี

เป็นธรรม 
 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า  เพ่ือให้

ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสนิใจ    โดยไม่มีการกลา่วเกินความจริงในโฆษณาหรือในการ
ส่ือสารช่องทาง 
อ่ืนกบัลกูค้า  อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ  ปริมาณ  หรือเง่ือนไข
ใดๆ ของสนิค้าและบริการ 

 รักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลกูค้า

ร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสนิค้าและบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

8. นโยบายและการปฏิบติัตอ่ลกูค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 
 ปฏิบัติต่อลกูค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ต้องรีบแจ้งต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า  เพ่ือร่วมกนัพิจารณา
หาแนวทางแก้ไข 

 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียก  รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไม่สจุริตใน
การค้ากบัคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้

 หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้  พึงเปิดเผย
รายละเอียดตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนีแ้ละร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยความยติุธรรมและรวดเร็ว 

 รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง  ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 
 

9. นโยบายและการปฏิบติัตอ่พนกังาน 
 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน 
 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 



 

 การแต่งตัง้และโยกย้ายพนักงาน  รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษต้องกระทําด้วยความ
สจุริตและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

 ให้ความสําคญัต่อการพฒันาเรียนรู้  ความสามารถและทกัษะของพนกังานโดยให้โอกาสอย่าง
ทัว่ถงึและสม่ําเสมอ 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 

10. นโยบายและการปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งขนัทางการค้า  
 ประพฤติปฏิบติัภายใต้กติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม   

เช่น  การจ่ายสนิจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ข่งขนั  เป็นต้น 
 ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

 
11. นโยบายในการปฏิบติัตนของพนกังาน  และการปฏิบติัตอ่พนกังานอ่ืน  

 พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น  ซ่ือสัตย์  โปร่งใส  และพึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่
ผู้บงัคบับญัชาหรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 เคารพในสทิธิของพนกังานอ่ืนรวมทัง้ฝ่ายจดัการ 
 ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พึงกระทําใดๆ  

อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
 พึงเป็นผู้ มีวินยัและประพฤติตามกฎหมายตามกฎระเบียบขององค์กร  และประเพณีอนัดีงาม

ไมว่า่จะระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 
 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี  และความเป็นนํา้ใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน  

พึงหลีกเล่ียงการทําการใดๆ  อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท  หรือเป็น
ปัญหาแก่บริษัทในภายหลงั 
 

12. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม  
 รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถ่ิน

ท่ีองค์กรตัง้อยู ่
 ดําเนินกิจกรรม  เพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม  ชมุชนและสิง่แวดล้อมอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้ชมุชนท่ี

บริษัทตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ทัง้ท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชน 
 ป้องกนัอบุติัเหตแุละควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัต่ํากวา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว  และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน  อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 



 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถงึความสําคญัของระบบการควบคมุภายใน  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท  เพ่ือให้ระบบการ
ควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม  รวมถงึการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง
เช่ือถือได้  และมีการป้องกนัดแูลรักษาทรัพย์สนิ  หรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือจากการทจุริต  
ตลอดจนได้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทวา่จ้าง บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั ซึง่เป็นนิติบคุคลภายนอก ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน  
เพ่ือให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งเตม็ท่ีและเป็นอิสระ  ทําให้บริษัทมีการปรับปรุงตนเองให้ทนัตอ่สภาพแวดล้อม
ทัง้ภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยประสานงานผู้จดัการสว่นพฒันาระบบของบริษัทและ
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดีย่ิงขึน้ใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562  คณะกรรมการบริษัท
รวมถงึกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทประจําปี 2562  จากการตรวจสอบภายใน  
การประเมินความเส่ียงและการสอบถามจากฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั
เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน  จงึมีความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบัสภาพ
การดําเนินงานปัจจบุนั  โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
 

1. การควบคุมภายในองคกร 
บริษัทมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  โดย

คํานงึถงึความเป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า คูค้่า  ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม  และ
ได้มีการทบทวนการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยูเ่ป็นประจํา  เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ขณะนัน้ 

 
บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรเพ่ือแบง่แยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการออกจากกนั  

ให้สามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ  พร้อมทัง้ส่ือสารให้ฝ่ายบริหารและพนกังานรับทราบเพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุคนปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือตรง  ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท   ซึง่รวมถงึการไมค่อร์รัปชัน่อนัก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่องค์กรด้วย 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีดแูลและบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมี

ประสทิธิภาพ  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนินธุรกิจ  มีการกําหนดแผนงานและขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจน  ตลอดจนมีการติดตามผลการ
จดัการความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ืองให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  รวมทัง้ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความ
เส่ียงและได้มีการส่ือสารให้พนกังานรับทราบ  และถือปฏิบติัเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

 



 

บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการตอ่ต้านการ
ทจุริต และห้ามจ่ายสนิบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจตามท่ีบริษัทได้กําหนดไว้  นอกจากนีบ้ริษัทได้ปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกบัธุรกิจ  โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง 
ครบถ้วนและสะท้อนถงึการดําเนินงานของบริษัท 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และ วงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่ง

ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมถงึมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงานออกจากกนั  เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั  รวมทัง้ได้จดัให้มีระเบีบบวิธีการปฏิบติัทเก่ียวกบัการทําธุรกรรมด้านการเงิน  การ
จดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือป้องกนัการใช้อํานาจหน้าท่ีในการนําทรัพย์สนิ
ของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ  หรือเกินกวา่อํานาจอนมุติัท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท  ตลอดจนมีมาตรการท่ีจะ
ติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  บริษัทได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องโดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุขอบบริษัทเป็นสําคญั 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
บริษัทได้นําเสนอข้อมลูและเอกสารประกอบการตดัสนิใจอยา่งเพียงพอแก่กรรมการเป็นการลว่งหน้า  

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตดัสนิใจ  รวมถงึมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึ
บญัชีและบญัชีตา่งๆ ไว้อยา่งครบถ้วน  เป็นหมวดหมูใ่นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยัตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด 

บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม
เพ่ือสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดําเนินไปได้ตามท่ีกําหนดไว้ 

 
5. ระบบการติดตาม 

บริษัทได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  กรณีท่ีมีความแตกตา่งจะพิจารณาทบทวนและปรับการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  
รวมทัง้จดัให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่
การควบคมุภายในได้ดําเนินการอยา่งครบถ้วน  ในการนี ้บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั ในฐานะผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการควบคมุของระบบต่างๆ และตรวจติดตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการประชมุร่วมกนั
เป็นประจําทกุไตรมาส  กรณีท่ีตรวจพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญั  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้พิจารณาดําเนินการปรับปรุง  และมีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องอยา่งสม่ําเสมอ 
 
 
 
 



 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเหน็แตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  และผู้สอบบญัชี
ไมมี่ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในแตป่ระการใด 
 

ผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ช่ือบริษัทตรวจสอบภายใน บริษัท เวล แพลนน่ิง  โซลชูัน่ จํากดั 
ช่ือหัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาววรลกัษณ์  ลิม้สขุประเสริฐ 

กรรมการผู้จดัการ 
คุณวุฒทิางการศกึษา / วุฒบัิตร ปริญญาตรีบญัชี เกียรตินิยมอนัดบัสองมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน 2538 – 2545         บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากดั 
2546 – 2547         บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
2548 – ปัจจบุนั      บริษัท เวล แพลนน่ิง  โซลชูัน่ จํากดั 

การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง  สมัมนาเชิงปฏิบติัการ TSQC1 แบบเจาะลกึ ด้าน Monitoring 

และ EQCR สําหรับสํานกังานสอบบญัชีตลาดทนุ 

 แนวปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบั ท่ี 1(TSQC1) 

สําหรับสํานกังานสอบบญัชี 

 COSO Internal Control Integrated Framework Update 2013 

 การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการสําหรับระบบขายและลกูหนี ้

 กรอบการบริหารความเส่ียง 

 TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการรับรู้รายได้ของ

กิจการ 

 


